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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави.

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, зачитането на 
правата на жените и равенството
между половете, принципите на 
равнопоставеност и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление и 
принципите на пазарна икономика и 

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, равенството между половете, 
принципите на правовата държава, 
доброто управление и принципите на 
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устойчиво развитие. пазарна икономика и устойчиво 
развитие.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Равенството между половете и 
антидискриминацията следва да бъде 
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент.

(21) Равенството между половете и 
антидискриминацията следва да бъде 
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент, като се взема предвид 
ролята на жените в демократичните 
институции. С цел укрепване на 
позицията на жените в 
партньорските държави, следва да се 
обърне специално внимание на 
подпомагането на организациите на 
жените и гражданското общество, 
изграждането на капацитет, 
изграждането на сътрудничество 
между организациите на жени в 
Съюза и колегите им в 
партньорските държави, като 
същевременно се споделят най-добри 
практики и обучение.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) насърчаване на правата на 
жените и равенството между мъже 
и жени, като се увеличава 
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присъствието на жените в процеса 
на вземане на решение в областта на 
политиката и икономиката, в 
образованието и на пазара на труда, 
така че да се допринася за 
увеличаването на правата на жените 
като се гарантира нулева 
толерантност за насилието срещу 
жени и закрила на жените, жертви 
на насилие, справяне с 
безнаказаността, провеждане на 
борба с трафика на хора и 
насилствените бракове, зачитането 
на сексуалното и репродуктивното 
здраве и правата и насърчаване на 
включването на гражданското 
общество в постигането на тези 
цели, както и в процеса на  
интегриране на принципа на 
равенство между половете с цел 
изграждане на истинска демокрация.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 

3. Постигането на тези цели се измерва 
като се използват по-специално 
съответните периодични доклади за 
изпълнението на политиката, а за 
параграф 2, букви а), аа),  г) и д) —
съответните показатели, определени от 
международни организации и други 
съответни органи; за параграф 2, букви 
б), в) и г) — приемането на 
регулаторната рамка на ЕС от 
партньорските държави, когато е 
уместно; за параграф 2, букви в) и е) —
броят на съответните споразумения и 
действия за сътрудничество. 
Показателите ще включват, наред с 
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другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

другото, демократични избори, които са 
били обект на подходящ мониторинг, 
ниво на корупцията, търговски потоци, 
показатели, позволяващи измерването 
на вътрешните икономически 
неравенства, включително нивата на 
заетост.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
нейния напредък в постигането на 
договорените цели на реформата, 
нуждите и възможностите на държавата 
и потенциалното въздействие на 
подкрепата от Съюза.

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация и в 
постигането на равенство между 
мъже и жени, нейния напредък в 
постигането на договорените цели на 
реформата, нуждите и възможностите 
на държавата и потенциалното 
въздействие на подкрепата от Съюза.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент по принцип се 
определя в партньорство с 
бенефициерите. В партньорството 
участват, според случая, национални, 
регионални и местни власти, други 
заинтересовани страни, гражданското 
общество, социалните партньори и други 
недържавни участници при изготвянето, 
прилагането и мониторинга на подкрепата 
от Съюза.

2. Подкрепата от Съюза по силата на 
настоящия регламент по принцип се 
определя в партньорство с 
бенефициерите. В партньорството 
участват, според случая, национални, 
регионални и местни власти, други 
заинтересовани страни, гражданското 
общество, социалните партньори и други 
недържавни участници, включително 
представители от организации на 
жените и младежки организации при 
изготвянето, прилагането и мониторинга 
на подкрепата от Съюза.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. При програмирането се отдава 
специално внимание на изграждането 
на капацитет в гражданското 
общество, по-специално за 
организации на жените и младежки 
организации, включително 
улесняването на контакта и 
сътрудничеството с техни колеги в 
Съюза и споделянето на най-добри 
практики.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В случаите на кризи или заплахи за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека и основните 
свободи или в случаите на природни 
или предизвикани от човека бедствия, 
може да бъде проведено ad hoc 
преразглеждане на документите за 
програмиране. Такова извънредно 
преразглеждане гарантира, че се запазва 
съгласуваността между подкрепата от 
Съюза, предоставена по силата на 
настоящия регламент, и подкрепата, 
предоставена по силата на други 
финансови инструменти на Съюза. 
Извънредното преразглеждане може да 
доведе до приемането на преработени 
документи за програмиране. В такъв 
случай Комисията изпраща 
преработените документи за 
програмиране до Европейския 
парламент и до Съвета за информация в 
рамките на един месец от тяхното 
приемане.

9. В случаите на кризи или заплахи за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека и основните 
свободи, включително правата на 
жените, или в случаите на природни 
или предизвикани от човека бедствия, 
може да бъде проведено ad hoc 
преразглеждане на документите за 
програмиране. Такова извънредно 
преразглеждане гарантира, че се запазва 
съгласуваността между подкрепата от 
Съюза, предоставена по силата на 
настоящия регламент, и подкрепата, 
предоставена по силата на други 
финансови инструменти на Съюза. 
Извънредното преразглеждане може да 
доведе до приемането на преработени 
документи за програмиране. В такъв 
случай Комисията изпраща 
преработените документи за 
програмиране до Европейския 
парламент и до Съвета за информация в 
рамките на един месец от тяхното 
приемане.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за 
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за 
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 
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принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
на консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.

принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, включително 
правата на жените, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
на консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.

Or. en


